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Anunci de treball: 23_04_I3PT_FARM 

Sabadell, 9 de febrer de 2023 

 

La Fundació Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), 
ofereix, 

 
Funció: 

Farmacèutic/a  

 

Lloc/unitat d’incorporació: 

El candidat/ta s’incorporarà al Servei de Farmàcia Hospitalària. La missió del Servei de Farmàcia és 

proporcionar els medicaments adequats d'acord als criteris de seguretat, eficàcia i eficiència per afegir 

valor al procés farmacoterapèutic dels pacients. 

El Servei de Farmàcia està acreditat per les normes ISO 9001:2015 en dispensació a pacients 

hospitalitzats i ambulatoris, atenció farmacèutica, farmacotècnia, assajos clínics i docència. 

Treballem per la implantació d'un model de treball fonamentat en la qualitat dels serveis oferts, apostant 

de manera ferma per la integració de la tecnologia en les dinàmiques de treball de l'organització. 

 

Funcions a desenvolupar:  

 Dissenyar l’anàlisi, el tractament, fer seguiment i elaborar informes i indicadors de la informació 

relativa al Comitè de Farmàcia i Terapèutica i les comissions que se’n derivin. 

 Donar suport tècnic en el manteniment i millora continuada en el sistema de gestió de qualitat 

del Servei de Farmàcia. 

 

Lloc de treball: 

Titulat de Grau Superior 

El lloc de treball està adscrit al grup professional: Grup professional 2 Personal No Investigador –Nivell 

1 (Titulat Superior). 

 

Requisits: 

 Títol universitari de Llicenciatura  o de Grau en Ciències de la Salut o Biociències (preferentment 

Farmàcia). 
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Es valorarà: 

 Curriculum vitae. 

 Coneixements de l’organització sanitària i del model sanitari català. 

 Perfil resolutiu i proactiu, amb capacitat d’autonomia orientat a resultats.  

 Habilitats de treball en equip. 

 

S’ofereix: 

La persona candidata designada, es vincularà laboralment, mitjançant un contracte temporal, en la 

modalitat de substitució fins a la cobertura defintiva de la plaça (transitòriament, podrà ser vinculat 

mitjançant altres modalitats contractuals, sense perdre la condició d’interí); amb les condicions laborals 

contemplades en el Conveni Col·lectiu d’aplicació en el Centre. La dedicació serà a jornada completa.  

 

Procés de selecció: 

Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel que recull el present anunci, i amb els 

procediments que es contemplen a  bases tipus de convocatòria per ocupació de places vigents que es 

pot consultar en la pàgina web de l'entitat www.tauli.cat .  

En compliment de la LISMI, la Fundació, contemplarà la reserva per a les persones candidates que 

acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies pel desenvolupament de 

les funcions a cobrir. 

 

Informació, inscripció, documentació i termini: 

Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç següent: 

https://tauli.talentclue.com/es/node/94611174/12623479 on caldrà adjuntar el currículum en format PDF 

i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la convocatòria, així com tota aquella 

documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en relació 

aquesta convocatòria us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat, indicant el número de referència d’aquest 

anunci. 

 

Data de termini:  Fins a la cobertura de les necessitats. 

 

 

 

Codi plaça: 8354 
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